
Luiz Antunes, secretário de Defesa Civil 
e Ordem Pública de Nova Iguaçu deixa o 
comando da pasta hoje com a sensação 
de dever cumprido. 
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REPRODUÇÃO

Ordem na 
casa é missão
cumprida

Adeus, 2016!
O Hora H entra em contagem regressiva 

para a chegada do Ano Novo, que já está 
batendo à porta, com uma reportagem 
especial sobre alguns dos fatos que mar-
caram o mundo. Aproveita, ainda, para di-
zer um ‘muito obrigado’ a você, leitor, que 
acompanhou o melhor diário popular da 
Baixada ao longo de todos esses meses. 

7

Investigação meteórica
Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense prende, em menos de 24 horas, supostos as-
sassinos do embaixador grego que sumiu em Nova Iguaçu. A esposa da vítima e o militar, que 
seriam amantes, são apontados pela Polícia Civil como os principais suspeitos do crime. 

REPRODUÇÃO/FABIANO ROCHA/EXTRA

Kyriakos Amiridis era casado com Françoise Amiridis, que teria um caso com o PM Sérgio Gomes Moreira 

4
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Transplantes

Tenebroso

Segundo a Asso-
ciação Brasileira de 
Transplante de Ór-
gãos, o coração é o 
terceiro órgão mais 
transplantado no Bra-
sil, ficando atrás so-
mente do rim e do fí-
gado. Nos últimos dez 
anos, foram realiza-
dos 2.2468 transplan-
tes de coração. São 
Paulo é o estado que 
mais fez o transplan-
te, foram 94 vezes.

Os homens Neander-
tal, chamados os da 
‘caverna’, faziam de 
tudo para sobreviver, 
inclusive comer a carne 
de outros humanos. Ar-
queólogos divulgaram 
a informação basea-
do em evidências das 
cavernas onde habita-
vam, em que é possível 
encontrar peles, corpos 
e ossos estraçalhados 
para a retirada da me-
dula. Sinistro! 

Após anunciar a liberação de internet para 
os moradores de Havana, em Cuba, a popula-
ção tem festejado o fato de acessar a rede de 
casa. A medida é tão importante que a pro-
fessora Margarita Marquez, tem desfrutado das 
notícias e eventos da web e acelerado o seu 
trabalho. A novidade é tão grande que pegou 
todos os cubanos de surpresa.

Duas jiboias do museu da Amazônia 
(Musa), uma delas rara, conhecida como 
arco-íris, foram furtadas na tarde da última 
quinta-feira, em Manaus. O crime foi desco-
berto durante uma visita guiada de um la-
boratório, quando o grupo passou pelo local 
aonde deveria estar os animais.

Para quem não vê a hora de 2016 acabar, 
aí vai uma notícia ‘implicante’. O último mi-
nuto do dia 31 de janeiro terá um segundo a 
mais! Isso acontece para compensar as pe-
quenas variações na duração do dia que se 
acumulam e modificam os relógios atômicos 
no período de rotação da terra. 

Ação aprovada

Furto silvestre Uma hora acaba

A Nasa afirmou que dois cometas estão se 
aproximando da Terra. O primeiro, que passará 
perto do planeta em 14 de janeiro, tem como 
destino um ponto próximo do sol, já o segundo 
tem previsão de raspar na órbita da Terra em 25 
de fevereiro. É importante ressaltar que os ob-
jetos espaciais não representam perigo para o 
nosso planeta.

Vai passar perto

Três tanques norte-americanos estão sendo 
preparados para testar tripulações robóticas 
para servir como armas para o exército dos 
Estados Unidos a partir da próxima década. As 
provas acontecerão no Fort Benning, na Ge-
órgia, logo após a virada do ano, conforme 
confirmou a revista Defense News.

Há dez anos, em 30 de dezembro de 2006, 
o ex-presidente iraquiano sunita Saddam Hus-
sein morria enforcado em praça pública, três 
anos após a sua captura. No momento da 
execução, Saddam gritava seu ódio aos Es-
tados Unidos, Israel e Irã, em meio a deboche 
de guardas xiitas.

Uma década sem o ditador

Emprego na Zona Norte
A empresa está a procura de Oficial de Manutenção 

Predial para atuar em diversos prédios na Zona Oeste 
do Rio. É preciso ter experiência em NR10 e curso de se-
gurança de instalações e serviços em eletricidade. Os 
candidatos devem enviar currículo para recesel@bol.
com.br informando o nome da vaga no assunto.

Estado oferece vagas
A empresa do ramo de consultoria está a procura de 

jovens profissionais para preencherem vagas em seu pro-
grama trainee. É preciso estar recém-formado em cursos da 
área das ciências exatas ou em Direito. Os interessados ain-
da podem se inscrever pelo site https://www.vagas.com.br/
vagas/v1291464/novos-talentos-2016 até 31 de dezembro.

Empresa busca trainee
Um dos grandes estabelecimentos ligados a Shopping na 

América Latina está procurando profissionais para atuar no 
cargo trainee de Recepcionista. É preciso ter concluído o 
ensino superior e ter disponibilidade de horário. Os candida-
tos podem se inscrever no site https://www.vagas.com.br/
vagas/v1452524/brmalls-recepcionista-leblon-temporario.

Vai subir
Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 

decidiu que o Imposto sobre a Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) deve incidir nos valores 
das assinaturas de planos de telefonia. Com isso, as 
ligações feitas de telefones fixos e pós-pagos ficam 
mais caros a partir de 1° de janeiro.

Está valendo
O Decreto assinado pelo presidente da Repúbli-

ca, Michel Temer, com o novo valor do salário míni-
mo de R$ 937, publicado em Diário Oficial ontem. 
O reajuste passa a valer a partir de 1° de janeiro 
de 2017. Temer anunciou a mudança na última 
quinta-feira. 

Pra onde vai o dinheiro? 
O valor pago pelos brasileiros somente de impos-

tos em 2016 alcançou R$ 2 trilhões próximo das nove 
da noite da última quinta-feira, segundo o ‘impos-
tômetro’ da Associação Comercial de São Paulo. A 
projeção é que o ano termine com os números no 
patamar de arrecadação de R$ 2,004 trilhões.

Atualizando o arsenal

RECESEL

BR MALLS

ANATEL

ACSP

Ninguém convidou...

Nova aquisição
A corporação americana Lockheed Martin 

assinou um contrato no valor de R$ 1,5 bilhão de 
reais para a produção de caças-bombardeiros 
da 5ª geração, o F-35, para a Coréia do Sul. Mi-
nistério da Defesa dos Estados Unidos confirmou 
a aquisição sul-coreana em comunicado feito 
dos Estados Unidos.

GovERNo fEdERAL

GovERNo fEdERAL

DIVULGAÇÃO

A africana Noela Rukundo decidiu visitar o país natal, em Burundi, quando foi 
surpreendida por uma gangue contratada pelo próprio marido para mata-la. O 
homem, Balenga Kalala, organizou o funeral da esposa e, enquanto fingia chorar 
o luto, levou um grande susto ao ver sua mulher de pé, no velório que deveria ser 
dela. A conclusão da história é que a gangue não executou a ordem e decidiu 
deixar a africana fugir. Balenga foi interrogado por policiais e levado para a prisão.

Enfim, 2016 dá adeus!
2016 está acabando, e o Sombra lem-

bra ao leitor que é tempo de renovar as 
esperanças, fazer planos e cativar con-
fiança. Ao longo deste ano, diversos foram 
os personagens da política que passaram 
pela coluna. Protagonistas de polêmicas, 
envolvidos em esquemas de corrupção e 
alvos de fofocas, eles foram combustível 
mais que potente para o Sombra desen-
volver histórias com uma certa pitada de 
humor, mas sem perder a seriedade que 
os fatos exigem. 

Não à toa, a coluna esmiuçou esses fa-
tos, contando detalhes das mazelas que 
afligem a população, arrancando dos 
bastidores os pormenores de cada assun-
to, com o estilo peculiar de sempre, mas 
na esfera da credibilidade. 

Ao longo deste ano que se finda, o 
Sombra não poderia esquecer de citar 
os diversos temas alencandos às eleições 
municipais, com ênfase para o processo 
eleitoral realizado nos respectivos currais, 
onde estão concentrados os políticos que 
usam da boa-fé do povo para praticar a 
má-fé traduzida na compra de votos, na 
opressão de camadas pouco alimenta-
das de informação, que estão à mercê do 
neo-coronelismo. 

E, agora, com a renovação das prefei-
turas e câmaras fica no ar um certo sen-
timento interrogativo sobre o que vai mu-
dar: será um ano com menos corruptos? 
terão os novos governantes e os represen-
tantes do povo no Legislativo uma postura 
mais associada à moral, com o compro-
misso de trabalhar pela democracia e me-
nos em prol do próprio bolso? 

Díficil saber. Entretanto, uma certeza per-
manecerá em meio a um mundo de dú-
vidas: o Sombra vai continuar em alerta 
à espera dos próximos descompassos. Feliz 
Ano Novo! 
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prestando contas

Secretaria de Defesa Civil e Ordem Urbana realizou trabalho que beneficiou a população.

Nova Iguaçu: do caos à ordem 
pública nos últimos quatro anos

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

A Secretaria de 
Defesa Civil e 
Ordem Pública 

de Nova Iguaçu, que 
teve à frente pela ter-
ceira vez o secretário 
Luiz Antunes, realizou 
nos últimos quatro 
anos um trabalho in-
tenso de resgate do 
ordenamento urba-
no e acessibilidade 
no centro comercial 
do município.

Locais como a 
Praça Rui Barbosa e 
Avenida Governador 
Amaral Peixoto (cal-
çadão) foram en-
contrados pela atu-
al gestão municipal 
entregues ao caos 
e a desordem, onde 
ambulantes de di-
versos municípios, e 
até mesmo de outros 
países, ocupavam o 
espaço de forma ir-
regular e desordena-
da, tornando o local 
intransitável. Por outro 
lado, lojistas faziam a 
exposição de merca-
dorias em locais in-
devidos, dificultando 
o trânsito de pedes-
tres, principalmente 
aos deficientes físi-
cos. Além de mais de 
50 trailers e barracas 
irregulares que tam-
bém foram retiradas.

CArátEr EduCAtivo
Nos últimos anos, 

através de um traba-
lho mais de caráter 
educativo que puni-
tivo, comerciantes e 
camelôs passaram a 
respeitar as leis e se-
guir as orientações 
passadas pela Secre-
taria, com isso, toda 
população foi be-
neficiada, restabele-
cendo o direito de ir 
e vir, impulsionando a 
economia local. Hoje, 
não só na Praça Rui 
Barbosa, mas em 
todo o centro comer-
cial de Nova Iguaçu, 
a Secretaria tem tra-
balhado com foco 
na ordem e na aces-
sibilidade para por-
tadores de necessi-
dades especiais. “Há 
04 anos assumimos 
a pasta de serviços 
essenciais e encon-
tramos uma cidade 
mergulhada em uma 
completa desordem 
urbana, com cente-
nas de barracas do 
comércio informal 
além da exploração 
por parte dos lojistas 
do passeio público 
com o argumento 
que estavam prote-
gendo a entrada de 
suas lojas. Causando 
com essa associa-
ção de ocupações 
irregulares, um caos 

na circulação da 
população em geral 
e um completo im-
passe no acesso das 
pessoas portadoras 
de deficiência física. 
Como a cidade sem-
pre teve como prin-
cipal vocação as ati-
vidades de comércio 
e serviços, ficou claro 
que não havia ex-
pectativa de cresci-
mento ao município, 
uma vez que a ocu-
pação Indevida se 
dava principalmente 
por ambulantes que 

vinham de outros 
municípios a até pa-
íses como Chilenos, 
Angolanos, Chineses, 
entre outros.”, afir-
mou o secretário Luiz 
Antunes.

ordEM urbAnA
A atuação da Se-

cretaria não se res-
tringiu ao centro do 
município, houve 
também um intenso 
trabalho de remo-
ção de carcaças de 
automóveis, barra-
cas fixadas irregular-

mente no solo e trai-
lers que impediam 
o livre acesso cau-
sando transtornos a 
população dessas 
regiões. Mais de 500 
obstáculos foram re-
tirados. Além disso, a 
Secretaria atuou tam-
bém de forma con-
tundente no amparo 
de animais vítimas de 
abandono e maus 
tratos. Resgatando 
os animais de gran-
de porte (eqüinos e 
bovinos), que transi-
tavam livremente em 

vias públicas trazen-
do o risco de graves 
acidentes.  Além de 
socorrer aqueles que 
eventualmente fo-
ram vitimados. Outro 
trabalho de extrema 
importância realiza-
do pela Secretaria foi 
a captura e retirada 
de enxames de abe-
lhas, uma vez que, 
no passado, já houve 
no próprio município 
histórico de óbitos de 
pessoas e animais ví-
timas de ferroadas 
da espécie.

Defesa Civil
Durante as fortes 

chuvas que casti-
garam a cidade de 
Nova Iguaçu, no ano 
de 2013, a Defesa Ci-
vil também atuou de 
forma eficaz no so-
corro à população, 
através do Plano Ve-
rão, retirando-as das 
áreas de risco e as 
encaminhando para 
programas sociais, 
como o aluguel so-
cial de emergência, 
além de realizar mais 
de 30 mil atendi-

mentos de liberação de 
FGTS em convênio com 
a Caixa Econômica Fe-
deral, para a popula-
ção atingida, visto que 
fora declarado Estado 
de Emergência no mu-
nicípio. Após essas me-
didas, a Secretaria reali-
zou centenas de vistorias 
técnicas nas residências, 
expedindo laudo de vis-
toria. Garantindo assim o 
retorno de diversas famí-
lias aos seus lares de for-
ma segura.

“Ao assumir a pasta 

em 2013 encontramos 
a cidade sem nenhum 
projeto de orientação 
e planejamento das 
atividades do sistema 
de Defesa Civil. Além 
disso, todos os rios que 
cortam a cidade esta-
vam assoreados, além 
de esgotos, bueiros e 
bocas de lobo de vias 
públicas entupidos. Por 
isso a cidade sofreu as 
consequências. A partir 
daí realizamos um tra-
balho em parceria com 
diversos órgãos da Pre-

feitura, realizando a de-
sobstrução de rios, ca-
nais, servidões públicas 
e esgotos. Possibilitando 
o escoamento do flu-
xo pluvial mesmo que 
intenso. Haja visto que 
desde de 2013, não 
houve mais registros de 
Estado de Calamida-
de por conta das chu-
vas. Estou deixando um 
plano de contingência 
pronto à disposição do 
próximo gestor da pas-
ta.” afirmou Luiz Antu-
nes. defesa Civil atuou com eficácia em casos complicados

Secretário faz avaliação e agradecimentos referentes ao trabalho realizado neste ciclo 
“Estamos com 

a sensação de 
dever cumprido 
por ter consciên-
cia que traba-
lhamos incansa-
velmente a favor 
dos iguaçuanos. 
Agradeço em 
primeiro lugar a 
Deus e também 
ao prefeito Nel-
son Bornier, que 
pela terceira vez 
me confiou uma 

das secretarias mais 
importantes para o 
município. Agrade-
ço também a toda 
nossa equipe que 
nunca mediu esfor-
ços para dar supor-
te a população no 
que foi preciso. Es-
peramos e torcemos 
para que a próxi-
ma gestão, mante-
nha nosso ritmo de 
trabalho e conser-
ve tudo aquilo que 

construímos, como 
por exemplo as 80 
vagas em 04 bici-
cletários espalhados 
pelo município, fei-
tos em parceria com 
a iniciativa privada. 
Agradeço a cada 
cidadão iguaçuano 
pelo carinho e con-
fiança em nosso tra-
balho que sempre 
foi realizado com 
dignidade”, com-
pletou o secretário. Em sua despedida, secretário agradeceu a todos pelo ciclo de trabalho

o Secretário Luiz Antunes (c) fez um excelente trabalho a frente da defesa Civil do município 

DIVULGAÇÃO
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Polícia Civil confirma morte do 
embaixador grego no Brasil

crime passional

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Segundo as investigações, viúva e PM tramaram a morte de Kyriakos Amiridis.

A Polícia Civil do 
Rio confirmou 
ontem, que o 

corpo encontrado car-
bonizado é do embai-
xador da Grécia no 
Brasil, Kyriakos Amiridis, 
de 59 anos. A informa-
ção foi dada com ex-
clusividade no RJTV. 

Os investigadores pe-
diram à Justiça a pri-
são de quatro pessoas 
que teriam planejado 
e matado o diplomata. 
Entre elas, a embaixa-
triz Françoise Amiridis, 
viúva do diplomata, e 
o policial militar Sérgio 
Gomes Moreira Filho, 
que confessou o crime. 
Os dois são amantes, 
de acordo com a po-
lícia. A principal hipóte-
se é de crime passional.

Ainda de acordo 
com a investigação, o 
embaixador foi morto 
dentro da própria casa 
e, logo depois, o PM 
retirou o corpo usando 
o carro que tinha sido 
alugado pelo embaixa-
dor. Os outros dois sus-
peitos de envolvimento 
no crime não tiveram o 
nome divulgado.

A Justiça do Rio in-
formou que recebeu o 

pedido de prisão, que 
está sendo analisado.

Françoise comunicou 
na última quarta-feira 
o desaparecimento de 
Amiridis. Segundo ela, 
ele saiu de casa em 
Nova Iguaçu, na noite 
da última segunda-fei-
ra, em um carro aluga-
do sem dizer onde ia. 
Os dois viviam juntos há 
15 anos e têm uma filha 
de 10 anos.

O veículo foi encon-
trado incendiado no 
fim da tarde da última 
quinta-feira, no Arco 
Metropolitano, em 
Nova Iguaçu, com um 
corpo em seu interior. 

Além do carro, a polí-
cia apreendeu ainda 
um sofá para ser peri-
ciado.

Uma pessoa che-
gou algemada à De-
legacia de Homicídios 
da Baixada Fluminen-
se (DHBF) no início da 
manhã. Durante a ma-
drugada, um policial 
militar prestou depoi-
mento na especializa-
da. Os investigadores 
não informam se o PM 
foi ouvido como teste-
munha ou suspeito do 
crime.

Por volta das 10h 
de ontem, Françoise 
Amiridis chegou à de-

legacia, acompanha-
da por policiais. Cerca 
de meia hora depois, 
os agentes trouxeram 
uma testemunha do 
caso, que vestia uma 
touca ninja para não 
mostrar o rosto. A mu-
lher de um homem 
identificado apenas 
como Eduardo, suspei-
to de envolvimento no 
desaparecimento do 
diplomata, também foi 
à especializada.

diSCuSSão
Uma discussão ocor-

rida três dias antes do 
Natal pode ter moti-
vado o assassinato do 

embaixador. De acordo 
com agentes da DHBF, 
depoimentos dão con-
ta de que o diplomata 
teria discutido e agre-
dido a mulher, Françoi-
se Amiridis, na ocasião. 
Françoise contou sobre 
a briga para o policial 
militar Sérgio Gomes 
Moreira Filho, da UPP 
Fallet, com quem te-
ria um relacionamento 
extraconjugal. A partir 
daí, os dois começa-
ram a tramar o crime.

rEPErCuSSão 
intErnACionAL

O desaparecimen-
to do embaixador da 

Grécia teve repercus-
são internacional. Nos 
Estados Unidos, foi notí-
cia no ‘New York Times’ 
e no ‘Washington Post’, 
os principais jornais do 
país.

A agência de notí-
cias inglesa ‘BBC’ disse 
que um corpo foi en-
contrado enquanto o 
Brasil busca o embaixa-
dor desaparecido.

Kyriakos Amiridis 
mora em Brasília desde 
janeiro, quando assu-
miu o cargo de embai-
xador geral da Grécia 
no Brasil. O diplomata 
já foi cônsul no Rio en-
tre 2001 e 2004.

o carro alugado pelo embaixador foi encontrado incendiado e com um corpo em seu interior. Kyriakos Amiridis, foi encontrado carbonizado 
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Força Nacional continuará no 
Rio de Janeiro por mais 70 dias

Os agentes da Força Na-
cional de Segurança Públi-
ca vão permanecer mais 
tempo no Rio de Janeiro. 
A decisão, tomada pelo 
ministro da Justiça, Alexan-
dre Moraes, foi publicada 
no Diário Oficial da União 
ontem. A medida veio em 
resposta a um pedido, feito 
no dia 16 sob a forma de 
ofício, pelo governador Luiz 
Fernando Pezão.

Segundo a publicação, 
os policiais ficarão no Rio 
de Janeiro por mais 70 dias, 
contando a partir do dia 
26 deste mês. Eles farão o 
policiamento ostensivo do 
Palácio Guanabara e tam-
bém trabalharão em con-
junto com as polícias Civil e 
Rodoviária Federal no com-
bate ao roubo de cargas 
nos acessos às comunida-
des e nas rodovias federais 
que passam pelo estado.

O Ministério da Justiça 
determinou que, durante 
esse período, os agentes 
da Força Nacional terão 
acesso aos sistemas de 
informação, inteligência, 
disque-denúncia além das 
ocorrências registradas pe-
las autoridades estaduais.

A decisão do Ministério 

da Justiça é uma extensão 
da portaria 1.336 do mesmo 
órgão, publicada no dia 5 
deste mês, ela determina-
va a utilização dos agentes 
da Força Nacional no po-
liciamento da Assembleia 
Legislativa, Central do Bra-
sil e palácios Guanabara e 
Laranjeiras.

Força nacional reforçou a segurança na Alerj

ARqUIVO PESSOAL 

Integrante de quadrilha é preso 
Policiais do 21º BPM 

(São João de Meriti) 
prenderam, na última 
quinta-feira, Erick Vieira 
de Medeiros. Ele é sus-
peito de integrar uma 
quadrilha de roubo 
de cargas que age no 
Complexo da Pedreira, 
em Costa Barros, e em 
pontos da Avenida Bra-
sil. Erick foi capturado 
na Rua Niterói, no bairro 
Vila São João, em São 
João de Meriti.

Os PMs chegaram até 
ele após receberem de-
núncia. De acordo com 
a polícia, contra Erick 
existem seis mandados 
de prisão em aberto. O 
Disque-Denúncia ofere-
cia recompensa de R$ 1 
mil por informações que 
levassem à prisão do 
homem. O caso foi re-
gistrado na 64ª DP (São 
João de Meriti).

O Disque-Denúncia 
pede que população 
continue denunciando 

qualquer tipo de ativida-
de criminosa através de 
seu app, onde é possível 
anexar fotos e vídeos, dis-
ponível nas lojas virtuais 
Google Play e Apple Store 

ou através dos telefo-
nes 2253 1177 (capital) 
e 0300 253 1177 (interior) 
no custo de uma liga-
ção local. O anonimato 
é garantido.

Erick vieira foi preso na última quinta-feira

DIVULGAÇÃO

PRF autua 450 motoristas por infrações 
Em poucas horas, mais 

de 450 motoristas foram fla-
grados pela Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) come-
tendo infrações de trânsito 
na Rodovia Niterói-Manilha 
(BR-101), na Região Metro-
politana do Rio, na última 
quinta-feira. A maior parte 
por ultrapassagens pelo 
acostamento. A ação faz 
parte da ‘Operação Ro-
dovida Integrada Cidades 
2016-2017’, que reforça o 
policiamento nos períodos 

de festas com objetivo de 
reduzir os acidentes.

Equipes do Grupo de 
Fiscalização de Trânsito da 
2ª Delegacia (Niterói) da 
PRF montaram pontos de 
fiscalização na altura de 
São Gonçalo e Itaboraí, na 
pista sentido Região dos 
Lagos. No total, foram emi-
tidas 455 autuações por 
infrações diversas, como 
não utilização do cinto de 
segurança e falta de ca-
deirinha para crianças.

A principal irregularidade 
observada foi a ultrapas-
sagem pelo acostamento. 
Foram 175 motoristas mul-
tados por ultrapassarem 
outros veículos pelo acos-
tamento. A infração é con-
siderada gravíssima, com 7 
pontos, além da multa de 
mais de R$ 1,4 mil. Entre os 
abordados, havia seis mo-
toristas com o direito de di-
rigir suspenso e outros dois 
com a habilitação vencida 
há mais de 30 dias.   

Polícia detém 50 jovens na Zona Sul 
Os policiais do 19º 

BPM (Copacabana) 
detiveram cerca de 
50 jovens na Avenida 
Nossa Senhora de Co-
pacabana, em Copa-
cabana, Zona Sul do 
Rio, no fim da tarde da 
última quinta-feira. Uma 
mulher, de 27 anos, que 
teve o celular rouba-
do na via, reconheceu 
integrantes do grupo 

como os suspeitos de 
terem cometido o cri-
me.

A PM informou ainda 
que há maiores e me-
nores de idade entre 
os detidos. Eles foram 
encaminhados para a 
12ª DP (Copacabana), 
onde foram apreendi-
dos dois adolescentes, 
de 14 e 16 anos, por 
fato análogo ao crime 

de tentativa de roubo. 
Todos os menores que 

não ficaram detidos 
foram encaminhados 
pelo Conselho Tutelar a 
um abrigo, com o apoio 
da PM e da Guarda 
Municipal. Os adoles-
centes apreendidos fo-
ram encaminhados à 
Delegacia de Proteção 
à Criança e ao Adoles-
cente (DPCA).



tUdo em dia

sábado, 31 de dezembro de 2016 geral 5

Um governo consciente, diferente dos demais sendo algo atípico em relação aos outros municípios.

RúSSiA

A Rússia apresentou 
ontem um projeto de 
resolução ao Conselho 
de Segurança da ONU 
para apoiar o cessar-
-fogo que ajudou a 
negociar na Síria, as-
sim como as negocia-
ções de paz previstas 
no Cazaquistão.

Moscou elaborou 
um breve projeto de 
resolução do Conse-
lho de Segurança em 
apoio ao plano que 
impulsionou com a 
Turquia e Irã para um 
cessar-fogo na Síria 
antes das negocia-

Educação de Japeri se despede 
do ano com salários em dia

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

ções previstas no final 
de janeiro em Astana, 
indicou o embaixador 
russo na ONU, Vitaly 
Churkin, à imprensa.

O Conselho iniciou as 
consultas sobre o texto 
a portas fechadas na 
última sexta feira.

“Esperamos que ama-
nhã de manhã possa ir 
à votação e que seja 
aprovada por unanimi-
dade”, disse Churkin.

O acordo fala em es-
tabelecer negociações 
para conseguir uma so-
lução política que po-
nha fim ao conflito que 
já deixou mais de 310 
mil mortos desde 2011 e 

MODELO: Dayane Rose

É hora de dar adeus 
a 2016 em excelente 
estilo, admirando uma 
mulher gata, digna de 
aplausos. A nossa ga-
rota Hora H da virada 
se chama Dayan Rose, 
mas gosta de ser cha-
mada de Rosalia, de 
Itaguaí e faz a sua es-
treia para marcar ter-
reno nas páginas do 
nosso jornal. Ela é atre-
vida, danada e pira a 
cabeça de qualquer 
homem, principalmen-
te com as caras e bo-
cas ardentes a ponto 
de fazer o verão sentir 
inveja. A praia favo-
rita da nossa gata é 
a de Copacabana, 
a comida mexicana 
é um atrativo para 
ela. A gata curte um 

bom rock e também 
o funk. Em sua vida, o 
seu sonho de consu-
mo é comprar um car-
ro Mustang Shelby GT 
500 e viajar para Paris. 
Para manter a forma e 
esse corpo escultural, 
Rosalia costuma ma-
lhar e fazer treino de 
MMA (para colocar 
medo em qualquer 
um!). Flamenguista de 
coração o homem 
que quiser conquista-
-la precisa ralar muito, 
além de ser tranquilo e 
sedutor. Essa beldade 
adora sua boca e é 
muito misteriosa, tanto 
que para fazer amor é 
preciso por o dedinho 
na boca e guardar se-
gredo, afinal, é tudo 
imprevisível! 

BAIRRO: Itaguaí

ONU faz resolução para apoiar plano de paz na Síria 

MESSiAS MArtinS

que obrigou milhões de 
pessoas a fugir de seus 
lares.

O cessar-fogo, que 
entrou em vigor às 
00H00 de ontem, esta-

discussão do Conselho de segurança sobre a medida

REUNIÃO DIVULGAÇÃO

Agradecimen-
to. Este foi o 
s en t imen to 

que marcou o en-
contro entre gesto-
ras das escolas mu-
nicipais de Japeri 
e o prefeito Ivaldo 
Barbosa dos Santos, 
o Timor. Elas, assim 
como todos os pro-
fissionais que atuam 
na Educação, re-
ceberam o paga-
mento referente ao 
mês de dezembro 
na última quarta-
-feira. Para celebrar 
o salário em dia e 
também comemo-

rar as conquistas da 
atual gestão no se-
tor, elas ofereceram, 
na últiima quinta, 
um café da manhã 
em homenagem ao 
prefeito. O encontro 
aconteceu no au-
ditório da E. M. Ary 
Schiavo, no Centro 
de Japeri.

Durante seus dois 
mandatos como 
prefeito de Jape-
ri, Timor concedeu 
diversos aumentos 
salariais aos profes-
sores da rede, ele-
vando o município 
ao posto de quar-
to maior salário da 
Educação em todo Funcionários da Educação se despedem de 2016 com dinheiro no bolso

o estado.
“Além disso, cli-

matizamos as salas 
de aula, construí-
mos e reformamos 
várias unidades e 
oferecemos meren-
da de qualidade 
aos estudantes. Nós 
fizemos um governo 
consciente, diferen-
te dos demais. Es-
tamos encerrando 
nosso ciclo com os 
salários rigorosa-
mente em dia, algo 
atípico em relação 
aos outros muni-
cípios da Baixada 
Fluminense e da 
Região Metropolita-
na”, disse Timor.

Certificado de Reconhecimento 
Em nome de 

todos os profissio-
nais da Educa-
ção, a secretária 
da pasta, Luci-

mar Pinto, entregou 
ao prefeito um Cer-
tificado de Reco-
nhecimento pelo 
trabalho desenvolvi-

do em prol de uma 
educação de exce-
lência.

“A Educação de 
Japeri tem muito a 

agradecer. A gen-
te sabe que não é 
uma tarefa fácil. Fi-
zemos um trabalho 
com muito carinho, 

dedicação, suor e 
com o apoio do nos-
so prefeito, que sem-
pre esteve ao nosso 
lado nos momentos 

mais difíceis e 
também nos de 
alegria”, agrade-
ceu a secretária 
de Educação.?

MARTINS/ DIVULGAÇÃO

va sendo respeitado 
na maior parte da Sí-
ria, apesar de relatos 
de alguns confrontos 
esporádicos próximo a 
Damasco.

Tarifa de ônibus no município do Rio subirá 
Em entrevista à rádio 

CBN, ontem o prefei-
to do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, afirmou 
que a tarifa dos ônibus 
municipais será reajus-
tada em 3,5%, passan-
do a R$ 3,95 em janei-
ro. Paes defendeu a 
aplicação do cálculo 
previsto nos contra-
tos com as empresas, 
para que o modelo de 
concessão dos ônibus 

não se torne insusten-
tável.

Segundo Paes, como 
o transporte rodoviário 
não recebe subsídio da 
Prefeitura, o congela-
mento da tarifa pode-
ria acarretar aumento 
de gastos do Executivo 
municipal, que acaba-
ria sendo obrigado a 
repassar dinheiro dos 
contribuintes às empre-
sas de ônibus. reajuste é importante para manter equilíbrio 

DIVULGAÇÃO 

Rio de Janeiro poderá ter sete novas Upas 24H
O Ministério da Saúde 

anunciou uma série de 
medidas que flexibilizam 
as formas de custeio 
das Unidades de Pron-
to Atendimento (UPAs 
24h) em todo o Brasil. Os 
gestores poderão definir 
e escolher a capacida-
de de atendimento das 
unidades a partir de oito 
opções de funciona-
mento e capacidade 
operacional. Atualmen-
te, estão em funciona-

mento no país 520 uni-
dades, mas outras 165 
estão concluídas e sem 
funcionar, e 275, em fase 
de obras. No estado do 
Rio de Janeiro, três UPAS 
estão concluídas e sem 
funcionar e quatro estão 
em fase de obras. Hoje, 
o estado conta com 73 
UPAs em funcionamen-
to. A expectativa é que, 
com as novas regras, 
todas as unidades que 
estão prontas ou em 

fase de finalização co-
mecem a atender em 
curto espaço de tempo, 
ampliando para 80 o nú-
mero de unidades no es-
tado. 

Outra mudança é 
que o custeio repassa-
do mensalmente pelo 
Ministério será vinculado 
à quantidade de profis-
sionais em atendimento 
e não mais por tipologia 
de porte. Entre as no-
vidades, também está 

o compartilhamento e 
uso de equipamentos 
de apoio e diagnóstico 
da rede de saúde local, 
promovendo a integra-
ção das unidades. As 
UPAS 24h existentes no 
país têm a capacidade 
de realizar cerca de 130 
mil atendimentos diários 
ou 4 milhões mensais a 
104 milhões de brasilei-
ros, o que representa 
atendimento a 50% da 
população.
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2016 e os fatos que...

A disseminação 
do zika vírus e 
das outras do-

enças provocadas 
pelo mosquito Aedes 
Aegypt se tornou um 
caso de emergência 
da saúde pública in-
ternacional, confor-
me dito pela Orga-
nização Mundial da 
Saúde no dia 1° de 
Fevereiro. A situação 
chegou a esse ponto 
por causa do surto 
de casos de microce-
falia. Doenças como 

diretora-geral da oMS declarou situação de calamidade

Às vésperas da chegada do Ano Novo, o Hora H faz uma retrospectiva dos fatos que marcaram 
2016. Operação Lava Jato, prisões de medalhões da política, como os ex-governadores do Rio, 
Anthony Garotinho e Sérgio Cabral, e a do deputado Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara 

dos Deputados, provocaram turbulência na política, assim como o impeachment da presidente Dilma 
Rousseff. 

No Rio, os protestos contra o ‘pacote de maldades’ anunciadas pelo governador Luiz Fernando Pezão, 
por causa da grave crise financeira, sacudiram as colunas da Alerj. Terremotos e mortes de refugiados 
e imigrantes na travessia perigosa do Mar Mediterrâneo comoveram o mundo. Enfim, que 2017 chegue 
trazendo mais força para a humanidade seguir lutando com muita perseverança e menos violência. 

Zika se torna problema internacional

a Chikungunya e a 
dengue também se 
proliferaram ao lon-
go do ano. 

Atualmente, cien-
tistas buscam uma 
vacina contra a do-
ença. 

FABRICE COFFRINNI/AFP

Mangueira é campeã do carnaval  no Rio
A Estação Primeira 

de Mangueira ven-
ceu o carnaval deste 
ano homenageando 
a cantora Maria Be-
thânia, que já passou 
pelo sambódromo 
uma vez, quando a 
escola fez desfile so-
bre os Doces Bárba-
ros em 1994. Esse foi 
o 18° título da esco-
la. Em segundo lugar 
ficou a Unidos da 
Tijuca (269,7) e, em 
terceiro, a Portela 

(269.7). Além das três es-
colas, Salgueiro (269.5), 

Beija-Flor (269.3) e Im-
peratriz (269.2).

Homenagem a Maria bethânea rendeu título a escola

BARBARA LOPES / AGêNCIA O GLOBO

Brasil para com manifestação histórica 
Em 13 de março, 

o Brasil assistiu ao 
maior ato político da 
história do país. Um 
protesto pela queda 
da presidente Dilma 
Rousseff em São Pau-
lo reuniu cerca de 
500 mil pessoas na 
Avenida Paulista (em 
1984, 400 mil pediram 
Diretas-Já). Em outros 
Estados, as manifes-
tações também to-
maram as ruas.Populares pediram pelo impeachment de dilma

Desastres naturais com devastações 

O ano foi marcado 
por desastres natu-
rais que provocaram 
mortes e devastação 
em diversas regiões 
do planeta, com bi-
lhões de dólares em 
prejuízos. Alguns de-
les causaram maiores 
danos e preocupa-
ção das autoridades.

Em 16 de abril, 
um terremoto de 

7,8 graus na escala 
Richter deixou 659 
mortos e 26 mil desa-
brigados no Equador. 
Pedernales, Manta e 
Portoviejo foram as 
cidades mais devas-
tadas.

Dois terremotos na 
Itália fizeram o país 
ter um ano dramáti-
co de destruição. O 
primeiro deles ocor-

reu em 24 de agosto, 
quando tremores de 
6,2 graus na escala 
Richter abalaram a 
área central do país, 
afetando municípios 
na ligação entre as 
regiões do Lácio, da 
Umbria e das Mar-
cas. Foram 300 mor-
tos, sendo que 224 
na cidade de Ama-
trice.

Queda de ciclovia mata dois no Rio
Um trecho de cerca 

de 20 metros da Tim 
Maia, na Avenida Nie-
meyer, em São Conra-
do, na Zona Sul do Rio, 
desabou no dia 21 de 
abril, após ser atingi-
do por uma onda, um 
pouco mais de três me-
ses após sua inaugura-
ção.

Segundo os Bombei-
ros, duas pessoas mor-
reram no local após 
cair no mar. Uma ter-
ceira vítima ainda é 
procurada. O Ministério 
Público indiciou 14 pes-
soas por homicídio cul-
poso, quando não há 
intenção de matar. Parte da ciclovia desabou ao ser atingida por uma onda

REPRODUÇÃO

Ônibus capota e mata 18 em SP
Um ônibus que 

levava 46 pessoas 
capotou na rodo-
via Mogi-Bertioga 
no dia 8 de junho 
no litoral de São 
Paulo. De acordo 
com informações 
do Corpo de Bom-
beiros, 18 pessoas 
morreram e as ou-
tras 28 ficaram feri-
das. 

O veículo levava 
estudantes de três 
unidades de ensino 
da cidade de Mogi 
das Cruzes para o 
município de São 
Sebastião. O ônibus 
seguia em comboio 
com outros três ve-
ículos pelo km 84, 
na divisa entre os 

municípios de Mogi 
das Cruzes e Bertio-
ga. Neste momento, 
o coletivo bateu em 
um rochedo na pista 

contrária, capo-
tou e caiu em um 
barranco. A polícia 
investiga as causas 
do acidente.

terremotos, furacões e outros desastres naturais atingiram várias famílias

Ataque a boate gay deixa 50 mortos em Orlando
Autoridades de Orlan-

do, nos EUA, afirmaram 
no dia 12 de junho que 
50 pessoas morreram e 
outras 53 ficaram feridas 
no ataque a uma boa-
te voltada ao público 

LGBT.
O número de mortos 

faz do ato o pior ataque 
a tiros da história dos Es-
tados Unidos. O último 
com proporções com-
paráveis foi o massacre 

de 2007 na universidade 
Virginia Tech, que dei-
xou 32 mortos, segundo 
a Reuters. Este foi o pior 
massacre terrorista em 
solo americano, depois 
do 11 de setembro. 

Polícia conclui inquérito de estupro coletivo no Rio
A Polícia Civil in-

diciou no dia 17 de 
junho sete pessoas 
acusadas de estuprar 
uma jovem de 16 anos 
no Morro do Barão, na 

Zona Oeste do Rio. A 
Delegacia da Crian-
ça e do Adolescente 
Vítima (DCAV) con-
cluiu o inquérito so-
bre o caso, feito com 

todos os laudos pe-
riciais, inclusive o do 
celular da vítima Raí 
de Souza, de 22 anos. 
Os acusados do crime 
foram presos. 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO
REUTERS

Antonio Carlos

Lucas Mendes
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Rio decreta estado de calamidade
A crise que segue 

atingindo o Rio de Ja-
neiro levou o governa-
dor na época, Francis-
co Dornelles, a decretar 
estado de calamidade 
pública no dia 17 de 
Junho. Essa foi a primei-
ra vez na história que o 
estado toma medida 
semelhante na área fi-
nanceira. Ao retornar 
ao poder, o governa-
dor Luiz Fernando Pe-
zão propôs um pacote 
de austeridade para 
reduzir os gastos do go-
verno que será votado 
em sua maioria no ano 
que vem. Servidores se manifestaram contra situação do rio

DIVULGAÇÃO

Senado aprova impeachment 
da presidente Dilma Rousseff

O plenário do Se-
nado aprovou no 
último dia 31 de 
agosto, por 61 vo-
tos favoráveis e 20 
contrários, o impe-
achment de Dilma 
Rousseff. A presi-
dente afastada foi 
condenada sob a 
acusação de ter 
cometido crimes de 
responsabilidade fis-
cal, as chamadas 
‘pedaladas fiscais’ 
no Plano Safra e os 
decretos que gera-
ram gastos sem au-
torização do Con-
gresso Nacional, 

DIVULGAÇÃO

mas não foi punida 
com a inabilitação 
para funções públi-
cas. Com isso, ela po-
derá se candidatar 
para cargos eletivos e 
também exercer ou-

tras funções na ad-
ministração pública.

O vice de Dilma, 
Michel Temer, tomou 
posse no dia 1° de 
setembro e segue 
no cargo. 

dilma foi afastada por crime de responsabilidade fiscal

Brasil bate recorde de medalhas nos Jogos
O Comitê Olímpico 

do Brasil fez um ba-
lanço positivo do de-
sempenho dos nossos 
atletas durante a Rio 
2016. O alvo pratea-
do de Felipe Wu abriu 
a soma. O dourado 
impecável do vôlei 
masculino encerrou. 
Passa a régua e fe-
cha a conta: 19 me-
dalhas. Recorde do 
Brasil em Olimpíada. 
Dois pódios a mais 
que os 17 de Londres.

O Rio dourou nossa 
participação como 

nunca. O Brasil su-
perou o número de 
ouros em uma Olim-

píada. De cinco em 
Atenas para sete 
aqui.

rafaela foi a primeira medalhista brasileira de ouro

DIVULGAÇÃO

Sonda Rosetta termina missão de 12 anos
A Sonda Rosetta 

pousou com sucesso 
no dia 30 de setem-
bro no cometa 67P/
Churyumov-Gerasi-
menko, pondo fim a 
uma missão ousada 
de mais de uma dé-
cada da Agência Es-
pacial Europeia 

Pouco depois das 
8h20 (horário de Bra-
sília), o cientista Patri-
ck Martin, gerente da 
Missão Rosetta, anun-
ciou o “sucesso total 
da descida histórica” 

da sonda em direção 
ao cometa e decla-

rou terminada a mis-
são. 

Missão foi considerada o ‘maior sucesso da história’

DIVULGAÇÃO 

O ano termina péssimo para o PT
Um dos fatos im-

portantes da eleição 
para prefeito e vere-
ador em 2016 o foi o 
encolhimento do PT. 
Das capitais, o PT fi-
cou só com Rio Bran-

co  e perdeu, de um 
modo geral, mais da 
metade das prefeituras 
pelo Brasil.

O PT tinha 630 prefei-
turas e elegeu apenas 
256 prefeitos. Cientis-

tas políticos acham 
que a Lava Jato e 
o impeachment da 
presidente Dilma 
contribuíram para a 
derrocada do Partido 
dos Trabalhadores.

Eduardo Cunha é pego na Lava Jato
A Operação Lava 

Jato avança sem pre-
cedentes na história. 
No dia 19 de outubro, 
o ex-presidente da 
Câmara e deputa-
do cassado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ) foi 
preso em Brasília. A 
preventiva, por tem-
po indeterminado, é 
uma determinação 
do juiz Sérgio Moro 
no processo em que 

o político é acusado 
de receber propina 
de contrato de explo-
ração de Petróleo no 
Benin, na África, e de 
usar contas na Suíça 
para lavar o dinheiro.

No despacho que 
determinou a prisão, 
Moro diz que o poder 
de Cunha para obs-
truir a Lava Jato “não 
se esvaziou”. O juiz 
havia autorizado a PF 

a entrar na casa de 
Cunha no Rio de Ja-
neiro para prendê-lo.

Dois anos, oito me-
ses e uma centena 
de condenações 
depois, a Operação 
Lava Jato avança na 
condição de maior 
esforço de combate 
à corrupção no país 
sob o braço determi-
nado do juiz Sérgio 
Moro. 

Ex-governadores atrás das grades
O mês de novembro 

foi marcado pela prisão 
de dois ex-governadores 
do Rio de Janeiro, um 
após o outro. No dia 16, 
o também secretário de 
Governo de Campos dos 
Goytacazes, Anthony 
Garotinho (PR) foi preso 
no Flamengo, Zona Sul 
do Rio, por agentes da 
Polícia Federal. Ele é um 
dos investigados na Ope-
ração Chequinho, que 
apura o uso do programa 
social Cheque Cidadão 
para compra de votos 
na cidade em 2016. O ex-
-governador foi preso pre-
ventivamente. 

A PF cumpriu ainda 
oito mandados de prisão 
temporária, outros oito de 
busca e apreensão e um 
de condução coercitiva 
(quando a pessoa é leva-
da a depor). Os manda-
dos foram expedidos pelo 
juiz Glaucenir Silva de Oli-

veira, da 100º Zona Eleito-
ral de Campos.

No dia seguinte, foi a 
vez do ex-governador 
Sérgio Cabral, do PMDB. 
Ele é suspeito de coman-
dar uma organização cri-
minosa que recebeu mais 
de R$ 220 milhões em pro-
pinas.

Duzentos e trinta poli-
ciais federais cumpriram 

38 mandados de busca e 
apreensão, 10 mandados 
de prisão e 14 de con-
dução coercitiva, quan-
do a pessoa é obrigada 
a acompanhar a polícia 
para prestar depoimento. 
Dias depois, os agentes 
prenderam a mulher de 
Cabral e ex-primeira-da-
ma e advogada Adriana 
Ancelmo. 

Donald Trump foi elei-
to o 45º presidente dos 
Estados Unidos. Con-
trariando pesquisas e 
previsões, ele derrotou 
Hillary Clinton e teve 
sua vitória projetada 
pela agência Asso-
ciated Press. quando 

entrou o número de 
delegados do estado 
de Wisconsin na conta 
da AP, Trump alcançou 
276 delegados, ultra-
passando o limite de 
270 necessários para 
ser o vencedor no Co-
légio Eleitoral. A im-

prensa americana in-
formou minutos depois 
que Hillary ligou para o 
rival e admitiu a derro-
ta. “Eu a cumprimentei 
pela campanha mui-
to disputada”, disse 
Trump em seguida, em 
seu discurso da vitória.

Trump é o novo presidente americano

Voo da Chapecoense cai e mata 71
Uma tragédia no futebol 

mundial e especialmen-
te brasileiro marcou 2016. 
O avião que transportava 
a delegação da Chape-
coense para a primeira 
partida da final da Copa 
Sul-Americana contra o 
Atlético Nacional caiu 
com 76 pessoas a bordo 
no dia 29 de novembro. 
Jornalistas, passageiros e 
atletas da Chapecoense 
morreram na fatalidade. 
Apenas seis pessoas con-
seguiram ser salvas, dois 
comissários bolivianos, o 
jornalista Raphael Henze e 
três jogadores da Chape, 
o zagueiro Neto, o goleiro 
Follmann e o lateral Alan 

Ruschel. Os jogadores já es-
tão no brasil. 

Autoridades investiga-
ram a causa da queda do 
avião e constaram que o 
problema, além do pouco 
combustível, pode ter sido 
o peso da aeronave, aci-

ma do permitido, que po-
deria ter colaborado para 
a tragédia. A Chape foi de-
clarada campeã da Copa 
Sul Americana de 2016 e 
todos os clubes do planeta 
se solidarizaram com o clu-
be de Santa Catarina. 

Elenco partia para tentar o primeiro título internacional

REPRODUÇÃO

Refugiados encontram a morte no Mediterrâneo
Em 2016, imigrantes e 

refugiados que tentaram 
atravessar o Mar Medi-
terrâneo para chegar à 
Europa encontraram a 
morte. Segundo dados do 
Acnur (Alto Comissariado 
das Nações Unidas para 
os Refugiados), pelo me-

nos 3.800 imigrantes mor-
reram até outubro deste 
ano, quando as estima-
tivas do Acnur foram re-
veladas. Em 2015, foram 
3.771.

Para a Anistia Interna-
cional, a situação fica 
ainda pior porque “países 

ricos demonstram uma 
absoluta falta de lideran-
ça e responsabilidade ao 
deixar que somente dez 
países – que representam 
menos de 2,5% do PIB 
mundial – recebam 56% 
da população refugiada 
no mundo”.

Anthony Garotinho foi preso na Zona Sul do rio

DIVULGAÇÃO
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Escola João Haasis passa por 
obras de reforma e  ampliação

sUl FlUminense

Assessoria de imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Unidade que fica no Eucaliptal recebeu investimento de mais de R$ 2 milhões.

O prefeito Antô-
nio Francisco 
Neto (PMDB) 

entregou na última ter-
ça-feira, as obras de 
reforma e ampliação 
da Escola Municipal 
João Haasis, localiza-
da no bairro Eucaliptal, 
em Volta Redonda. A 
unidade, que ganhou 
mais um pavimento, 
contando agora com 
três andares, recebeu 
um investimento de R$ 
2.073.716,64, e teve a 
capacidade de aten-
dimento dobrada, 
passando de 300 para 
600 alunos.

A cerimônia contou 
com a presença da 
secretária municipal 
de Educação, Therezi-
nha Gonçalves, a Tetê; 
do vereador Nilton Al-
ves de Faria, o Neném; 
da diretora da escola, 
Gleydis de Oliveira; do 
presidente da associa-
ção de moradores; do 
neto de João Haasis, 
Augusto Haasis, entre 
outros convidados.

A solenidade foi 
marcada por homena-
gens às famílias de mo-
radores do bairro que 
receberam nomes nas 
salas especiais da es-
cola, indicações feitas 
pela direção da esco-

la e do vereador Ne-
ném através de decre-
tos municipais. Como 
o auditório recebeu o 
nome de Paulo Ferrei-
ra da Costa; a sala de 
inglês, Maria Moreira 
de Oliveira Braz; a sala 
de informática, André 
de Jesus Silva;entre ou-
tras salas renomeadas.

O prefeito Neto se 
dirigiu aos trabalha-
dores da obra da es-
cola que conseguiram 
entregar os serviços 
dentro do prazo. “Vo-
cês fizeram um ótimo 
trabalho e de qualida-
de”, destacou. Em se-
guida, parabenizou os 
homenageados. unidade teve a capacidade de atendimento dobrada, passando de 300 
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Espaço físico da escola
No térreo da esco-

la reformada estão 
as salas de recursos/
multimeios e de edu-
cação física, além 

de banheiros (mascu-
lino e feminino) e pla-
taforma – ambos com 
acessibilidade. A uni-
dade conta com salas 

de professores, de infor-
mática e de música e 
depósito de instrumen-
tos, biblioteca, refeitó-
rio, cozinha, paneleiro, 

despensa, copa dos 
funcionários, área de 
serviço, banheiros e 
vestiários masculino e 
feminino, secretaria, 

depósitos, arquivo ina-
tivo, diretoria, SOE (Ser-
viço de Orientação 
Educacional) e SOP 
(Serviço de Orientação 

Pedagógica), ba-
nheiros acessíveis 
e para professores, 
pátios coberto e 
descoberto.

Greve de terceirizados do Detran 
gera transtornos no Sul do Rio

A carta do sindica-
to na porta informa a 
greve dos funcionários 
de uma das cinco ter-
ceirizadas que operam 
o posto do Detran, em 
Barra do Piraí, RJ. Eles 
pedem o pagamen-
to do 13º salário, FGTS, 
férias e benefícios atra-
sados. Com a paralisa-
ção, quem agendou 
vistoria encontrou as 
portas fechadas.

“Chego no horário 
agendado e o Detran 
está em greve. Uma 
dificuldade danada 
para agendar a vistoria 
e conseguir vaga aqui. 
Gastei combustível, 
perdi tempo”, recla-
mou o desempregado 
Maykel Oliveira. Essa já 
é a segunda paralisa-

ção em menos de um 
mês. No dia 8 de de-
zembro, funcionários 
da mesma empresa 
terceirizada também 
suspenderam as vis-
torias e a emissão de 
documentos porque 
estavam com salários 
e benefícios atrasados. 
A greve durou até o 

dia 15, quando o pa-
gamento foi feito.

o Detran informou 
que está em dia com 
os repasses à Prol, res-
ponsável pela contra-
tação dos emprega-
dos, e que vai cobrar 
que a empresa regula-
rize as questões traba-
lhistas. 

Funcionários pedem os pagamentos atrasados 
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Prefeito eleito, Samuca Silva 
anuncia presidente da SAAE

O prefeito eleito 
de Volta Redon-
da, Samuca Silva, 
anunciou o enge-
nheiro Leonardo 
de Carvalho Vidal 
como o novo presi-
dente do SAAE (Ser-
viço Autônomo de 
Água e Esgoto). A 
divulgação ocorreu 
na última quarta-
-feira, durante reu-
nião com os futuros 
secretários munici-
pais, no auditório 
da Firjan, em Volta 
Redonda.

Vidal tem larga 
experiência em 
ambientes indus-
triais. Trabalhou em 
grandes empresas 
como CSN, Miche-
lin, Ampla e Vale.  
“O Saae é uma re-
ferência, mas exis-
tem pontos a serem 
melhorados, visan-
do sempre à redu-
ção de custos e a 
melhoria contínua 

dos serviços prestados 
para a população”, 
disse novo presidente 
do SAAE.

Samuca anuncia 
também José Ge-
raldo Gonçalves, o 
‘Geraldinho do Gelo’, 
como Gestor do ‘Na 
Hora’, uma promes-
sa de campanha do 
prefeito eleito que 
será implementada 
no prédio onde hoje 
funciona a subprefei-
tura do Retiro. Geraldi-

nho de Gelo será o 
responsável por essa 
importante transfor-
mação para a po-
pulação do Retiro.

Outro assunto di-
vulgado na reunião, 
foi a criação da Ou-
vidoria Geral do Mu-
nicípio, que será um 
canal aberto com a 
população, e o pre-
feito convidou o en-
genheiro Luiz Sérgio 
Teixeira Loques, para 
ser o Ouvidor Geral.

reunião escolheu os novos integrantes

DIVULGAÇÃO 

Dutra terá operação de fim de ano

A CCR NovaDutra, con-
cessionária que adminis-
tra a Rodovia Presidente 
Dutra, prossegue com 
sua operação especial 
de orientação e atendi-
mento aos motoristas e 
passageiros que utilizarão 
a Via Dutra durante o 
feriado de Réveillon, até 
domingo, a concessioná-
ria disponibilizará viatu-

ras extras do SOS Usuário 
para socorro médico e 
mecânico e poderá rea-
lizar, também, operação 
papa-filas nos pedágios, 
para agilizar a passagem 
pelas cabines.

Além disso, a CCR No-
vaDutra ainda mantém 
dicas de segurança na 
programação da CCR-
FM 107,5 e distribuição 

de folhetos com orienta-
ções aos motoristas que 
vão pegar a estrada no 
período de férias escola-
res.

A expectativa da CCR 
NovaDutra é que, 230 mil 
veículos saiam da capi-
tal paulista e 158 mil ve-
ículos saiam da capital  
fluminense para o feria-
do de Réveillon.  

tráfego na via dutra deve ficar mais intenso com a saída para o réveillon

DIVULGAÇÃO

Banda Bellamore anima festa de 
Réveillon em Volta Redonda

A banda Bellamo-
re, que participou do 
programa ‘SuperStar’ 
da Rede Globo, vai 
animar a festa de Ré-
veillon em Volta Re-
donda, no Sul do Rio 
de Janeiro. O show 
acontece hoje, a partir 
das 21h, na Curva do 
Rio, no bairro Barreira 
Cravo. As informações 
são da assessoria da 
Prefeitura.

De acordo com o 
comunicado, os músi-
cos vão fazer a con-
tagem regressiva e 
anunciar a chegada 

de 2017. A programa-
ção da festa conta 
ainda com queima de 
fogos e show com a 

banda Moda Univer-
sitária. A classificação 
é livre e a entrada do 
público é de graça.

Atração da festa da virada na região Sul do rio

DIVULGAÇÃO
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GLOBO
06:00 - Via Brasil
07:00 - Como Será?
09:00 - Corrida de São Silves-
tre
10:02 - É de Casa
12:00 - Praça TV - 1ª Edição
12:47 - Globo Esporte
13:20 - Jornal Hoje
14:10 - Sessão Comédia
14:56 - Estrelas
15:48 - Caldeirão do Huck
18:24 - Sol Nascente
19:11 - Praça TV - 2ª Edição
19:31 - Rock Story
20:25 - Sorteio da Mega-
-Sena
20:30 - Jornal Nacional
21:15 - A Lei do Amor
22:09 - Show da Virada
23:55 - Jornalismo
00:00 - queima de Fogos
00:15 - Show da Virada

TV RECORD

SBT
06:00 - CHAVES
07:00 - SÁBADO ANIMADO
10:00 - PARqUE PATATI PATATÁ
10:30 - MUNDO DISNEY
12:30 - KENAN E KEL 
14:15 - PROGRAMA RAUL GIL
18:30 - CHAVES
19:15 - DUELO DE MÃES
19:45 - SBT BRASIL
20:30 - ESqUADRÃO DA MODA
21:30 - SABADÃO COM CELSO 
PORTIOLLI
01:00 - CINE BELAS ARTES
02:45 - SBT NOTÍCIAS

REDE TV

O úLTIMO DO ANO

05:00 - Programa Ultra-
farma
08:00 - America Sub
08:30 - Familia Debaixo da 
Graça.
09:00 - Show da Saude
09:30 - America Sub.
10:00 - Rompendo em Fé
10:30 - Proclamai
11:00 - Igreja Universal do 
Reino de Deus
12:00 - Assembleia de Deus 
no Bras
13:00 - Familia Debaixo da 
Graça
13:30 - Camisaria Fascynius
14:00 - Retrospectiva do Es-
porte 2016 - II
16:00 - Master Game
18:00 - Ritmo Brasil
19:30 - Amaury Jr. Show
20:30 - Igreja Internacional 
da Graça de Deus.
21:30 - RedeTV News
22:15 - Mega Senha
00:00 - Encrenca - Reprise
02:30 - Igreja Bola de Neve
03:00 - Igreja da Graça no 
Seu Lar

Cesar disfarça as ameaças con-
tra Sirlene para Alice. Mario revela 
a Loretta que desconfia do ca-
ráter de Cesar. Loretta aconselha 
Mario a se casar com Carolina. Ali-
ce tenta identificar as reais inten-
ções de Cesar. Geppina e Gaeta-
no conversam com Alice sobre o 
interesse de Tanaka em Mocinha. 
Dora e Tiago trocam juras de ami-
zade eterna. 

Loretta aconselha Mario 
se casar com Carol

Bola de fogo 
na feiticeira

Ravena engana Kamir e o rei é 
assassinado por Yussuf. O general 
e a feiticeira são nomeados novos 
reis de Ai. Eles desfilam pela cidade. 
Zaíra tenta pedir perdão à Rave-
na, mas acaba sendo atropelada 
e morre. As crianças libertam o gi-
gante Talmal.O pelotão de Salmon 
segue destruindo a cidade de Ai. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Lorena combina com Alex uma 
forma de impedir que Vanessa en-
tregue o depoimento de Júlia à 
polícia. Romildo e William forjam 
um assalto para tentar roubar o 
pendrive de Vanessa . Lázaro con-
ta a Néia sobre a intenção de Léo 
de pedir a mão de Diana em ca-
samento no show. 

Léo pede Diana 
em casamento

06h00 - Programação Universal
07h00 - Fala Brasil Especial
10h15 - Esporte-Fantástico
12h00 - The Love School
13h00 - Pica-Pau-destaque - Re-
cord Kids – Pica-Pau
15h30 - Cine Aventura Especial – 
De Volta à Ilha da Imaginação
17h15 - Cidade Alerta Especial
19h45 - Jornal da Record Especial
20h30 - Tela Máxima Especial – 
Milagres de Jesus – O Filme
23h15 - Tela Máxima Especial – O 
quarto Sábio
01h15 - Fala que Eu Te Escuto
02h00 - Programação Universal

Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

#SaraudoVulcão encerra 
o ano com chave de ouro
A banda Hec Tortullio fez o último evento no Shopping Nova Iguaçu.

BAND
06:00 - Minúsculos
06:05 - Ei! Arnold
06:30 - Avatar - A Lenda de Aang
06:50 - As Aventuras de Jimmy 
Neutron
07:00 - Infomercial - Vendo na TV
07:15 - Religioso - Conexão com 
Deus
07:30 - Religioso - Palavra de 
Vida
08:30 - Religioso - Seicho-No-Iê 
na TV
09:00 - Religioso - Mudança de 
Vida
09:30 - Religioso - Família Debai-
xo da Graça
10:00 - Big Time Rush
10:20 - Tuff Puppy
10:30 - Victorious
10:55 - Minúsculos
11:00 - True Jackson
11:20 - Planeta Sheen
11:30 - Infomercial - Top Therm
11:45 - Mackenzie em Movimen-
to
12:00 - Religioso - Vitória em Cris-
to
13:00 - Vídeos Incríveis
14:45 - Sábado Animal
16:00 - Brasil Urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - Ezel
21:10 - Religioso - Show da Fé
22:00 - Show Business Preview
22:10 - Mr. Bean
22:30 - Top Cine
23:45 - Festa da Virada
00:10 - Top Cine
01:00 - Show Business
01:50 - Cinema na Madrugada
03:15 - Glee
04:40 - Dragon Ball Z Kai
05:40 - Vídeos Incríveis

Previsão do tempo - rio de janeiro Condições do
Mar no Rio

A última terça-fei-
ra foi de muita 
festa, alegria e 

boa música no pal-
co do Shopping Nova 
Iguaçu. A banda Hec 
Tortullio encerrou as 
apresentações do úl-
timo #SarauDoVulcao 
desse ano, encerran-
do uma temporada 
que contou com 36 
apresentações, reali-
zadas sempre as ter-
ças-feiras, às 19h. O 
evento foi gratificante 
e o público da Praça 
de Alimentação pode 
aproveitar uma bela 
festa.

Um levantamen-
to  foi feito pelo esta-
belecimento sobre a 
quantidade de apre-
sentações durante 
2016 desse projeto. Ao 
todo, cinco artistas re- o quinteto que administra a organização do Sarau promete novidades para 2017

sidentes e 60 artistas 
da Baixada passaram 
pelo palco, além de 
outras 18 atrações 
convidadas, cinco fo-
tógrafos e três apre-
sentações de escolas. 

Os organizadores 
do Sarau ficaram or-
gulhosos com o nú-
mero alcançado 
em apresentações 
no Shopping, confir-
mando o sucesso do 
evento. “teve artistas 
que a gente chamou 
da platéia pro palco, 
as pessoas do públi-
co que declamaram 
algo, poemas escritos 
especialmente para o 
Sarau. Foi uma aven-
tura. Nós cinco fica-
mos MUITO animados 
em realizar mais ações 
no próximo ano, que 
vão além do palco 
do Shopping. Juntos, 
criamos um verdadei-
ro programa de audi-

DIVULGAÇÃO

Cecília está confusa sobre 
seus sentimentos em relação a 
Gustavo. O homem diz que ela 
vai ser freira e que ainda não 
desistiu de Nicola. Silvestre avi-
sa que conseguiu uma mulher 
para trabalhar na casa de Vitor, 
trata-se de Solange. Haydee faz 
um exame cardíaco para com-
provar para Gustavo a farsa da 
viagem. 

Gustavo descobre roubo

tório que dialoga com 
a família e promove a 
cultura urbana origi-
nal da Baixada Flumi-
nense”, disse Wesley 
Brasil, um dos organi-
zadores do Sarau.

Entretanto, o show 
não pode acabar! 
Para 2017, o #Sarau-
DoVulcao está confir-
madíssimo com uma 
nova temporada, 
num formato diferen-

te e com novas datas 
de apresentação. O 
que se sabe até ago-
ra é que o local da 
festa será o mesmo, o 
Shopping Nova Igua-
çu.



Há uma troca de be-
nefícios quando se trata 
da posição dos olhos. 
À medida que os olhos 
avançam ao longo do 
rosto, dois campos de 
visão se sobrepõem. É 
essa sobreposição, a 
perspectiva ligeiramen-
te diferente na cena 
na frente de você que 
cada um de seus dois 
olhos envia para o seu 
cérebro, que nos permi-
te perceber a profundi-
dade.

Um passeio por um 
zoológico mostra que 
a maioria dos animais 
podem ser classifica-
dos em dois grupos. Há 
aqueles com olhos nos 
lados de suas cabe-
ças, galinhas, vacas, 
cavalos, zebras e há 
aqueles com os olhos 
mais próximos, na par-
te dianteira de suas 
caras, como macacos, 
tigres, corujas e lobos. 

DO
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Inspirar pelo nariz estimula três regiões do cérebro
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Sheila Mello reúne a família 
para foto durante as férias

Carolina Dieckmann exibe 
corpo escultural em Miami
Carolina Dieckmann está mais 

em forma do que nunca! Ná últi-
ma segunda-feira, a atriz presen-
teou seus seguidores com clique 
seu, usando biquíni em uma praia 
de Miami, nos Estados Unidos. Na 
imagem, a silhueta sequinha da 
loira chamou a atenção dos inter-
nautas que logo despejaram uma 
série de elogios à gata.

Assim como muita gente, aproveitan-
do as tradicionais festas de fim de ano, 
Sheila Mello decidiu tirar umas férias e 
viajou para Florianópolis, na companhia 
do maridão, o ex-nadador Fernando 
Scherer, e a filha do casal, Brenda, que 
está com quase quatro aninhos e já pus-
sui fofura de sobra. Ao que tudo indica, 
o passeio está sendo incrível, já que, on-
tem, a família posou para uma bela foto, 
que foi parar no Instagram.

A respiração 
não serve apenas 
para encher nos-
sos pulmões de ar 
e permitir a troca 
gasosa do nosso 
sangue, mas tam-
bém afeta nos-
so pensamento 
e funcionamento 
cerebral, segundo 
um novo estudo 
da Northwestern 
University (EUA). 
O trabalho foi pu-
blicado na revis-
ta The Journal of 
Neuroscience.

Pesquisadores 
descobriram que 

o ritmo da respira-
ção cria atividade 
elétrica no cérebro 
humano, e que os 
efeitos são diferentes 
dependendo se res-
piramos pela boca 
ou pelo nariz e se es-
tamos inspirando ou 
expirando.

No início do traba-
lho, os pesquisadores 
analisaram dados de 
eletroencefalografia 
de sete pacientes 
com epilepsia. Esses 
pacientes tiveram 
eletrodos implanta-
dos em seus cére-
bros antes de passar 

por cirurgia para 
tentar determinar 
a origem das con-
vulsões. Os dados 
mostraram que a 
atividade cerebral 
parece entrar em 
sincronia com a 
respiração. Essa ati-
vidade foi observa-
da em três regiões 
do cérebro: o cór-
tex piriforme, que 
processa cheiros; 
o hipocampo, que 
controla a memó-
ria; e a amígdala, 
que está ligada ao 
processamento de 
emoções.

DIVULGAÇÃO
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Taylor Swift faz surpresa 

para Veterano da 2ª guerra

Pesquisa da Nasa revela
pistas para a origem

da vida na Terra

Uma pesquisa espa-
cial realizada pelos EUA 
foi liberada para lança-
mento, para coletar e 
trazer de volta amostras 
de um asteroide, na es-
perança de aprender 
mais sobre as origens 
da vida na Terra e tal-
vez em outros lugares 
do sistema solar, disse a 
Nasa.

O foguete Atlas 5, da 
United Launch Alliance, 
está com o lançamento 
agendado na Estação 
da Força Aérea dos 
EUA em Cabo Canave-
ral, na Flórida, para en-
viar o robô explorador 
Osiris-Rex em uma mis-
são de sete anos.

O Osiris-Rex se dirigi-
rá para o asteroide de 
500 metros de exten-

são chamado Bennu, 
que circula o sol quase 
na mesma órbita que 
a Terra. Cientistas es-
timam que haja uma 
chance em 800 de que 
o Bennu possa atingir a 
Terra daqui a 166 anos.

O calor do sol em-
purra o asteroide, e 
mapear seu caminho 
é uma das metas da 
missão, avaliada em 
1 bilhão de dólares. A 
agência espacial nor-
te-americana também 
espera que o Osiris-Rex 
demonstre o avanço 
das técnicas de ima-
gem e mapeamento 
necessárias para futu-
ras missões científicas 
e próximas expedições 
comerciais de minera-
ção em asteroides.

REPRODUÇÃO

taylor Swift é uma das artistas que 

decidiram aproveitar o período das 

tradicionais festas de fim de ano para 

realizar sonhos. Segundo informações 

do site E! news a cantora americana 

já começou essa semana fazendo 

uma visitinha no estado de Missouri, 

nos Estados unidos. Aparentemente, a 

artista chegou, de surpresa, na casa 

de Cyrus Porter, veterano da Segunda 

Gerra, de 96 anos que é muito seu fã.

Animais com olhos 
para os lados podem 
não ter essa percepção 
de profundidade bem 
desenvolvida, mas eles 
são capazes de ver um 
panorama extremamen-
te largo em vez disso.



Você está muito criativo(a) 
e comunicativo(a), 
aproveite para ampliar seu 
círculo de amizade e se 
entender com o mundo à 
sua volta. Vá devagar, não 
gaste todas as energias 

nesse início de dia. Amizades em alta. 
Bom momento no campo familiar. Cor: 
branca. Número: 11.

sábado, 31 de dezembro de 2016

Com a ajuda dos astros, sua 
imaginação está pronta para 
transformar criativamente 
o seu cotidiano. Esse 
é um tempo de muitas 
oportunidades que precisam 

ser examinadas com bastante cuidado. 
Bom momento no campo profissional e 
financeiro. Cor: bege. Número: 02.

Áries

No trabalho, dedique-
se com entusiasmo, no 
relacionamento com seu 
amor, cultive o romantismo. 
T r a n s f o r m a ç õ e s 
significativas estão a 

caminho. Mas, não se precipite. Dê tempo 
para que tudo aconteça naturalmente. Bom 
momento no campo afetivo. Cor: rosa. 
Número: 05.

Touro

Momento de muita 
energia criativa. 
Disposição de conquistar, 
com relação à vida pessoal 
e profissional. Nesta 
última, deve tomar um 
certo cuidado com sócios 

e pessoas excessivamente ambiciosas, 
que poderiam influenciá-lo(la) com seus 
sonhos de grandeza. Número: 08.

Gêmeos

O setor financeiro e o 
setor profissional estão 
passando por momento 
muito favorável, até 
mesmo para as pessoas 
que lidam com dinheiro de 

terceiros ou estão com processos na justiça. 
No plano familiar muito apoio, carinho e 
compreensão de todos que te amam.

Câncer

Leão

Suas emoções sejam elas 
positivas ou negativas, 
estão intensificadas. Não 
deixe essa instabilidade 
emocional refletir em suas 
ações. Atenção. Fique 

alerta com gastos, contratos, promissórias 
e outros assuntos que envolvam negociação 
financeira ou terá prejuízos. Número: 14.

Virgem

Mercúrio não vai deixar 
que a grana falte em sua 
vida, mesmo que chegando 
aos poucos. Não tenha 
medo de se aventurar em 
novos projetos, porém, 
durante algum tempo, 

a regra é observar bem os prós e os 
contras de cada investimento. Cor: cinza. 
Número: 17.

Libra

N o t á v e i s 
possibilidades de 
sucesso em questões 
r e l a c i o n a d a s 
com a vocação, 
ciência, concurso, 

testes, empregos, aumento de 
vencimentos e rendimentos. O 
contato com as pessoas idosas e 
mais experientes lhe será muito 
útil. Bom momento no campo 
social. Número: 20.

Escorpião

Período animado em que 
você deve seguir o fluxo da 
maré. Estar em grupo dará 
uma sensação de pretensão 
e aconchego. Não tente 
impor suas opiniões ou 

vontade, pois a sua capacidade de 
liderança não está muito alta. Pratique 
alguns esportes. Cor: cáqui. Número: 
23.

Sagitário

Não dê a impressão de ter 
todas as respostas, mesmo 
que as tenha. Nem 
conteste a autoridade de 
ninguém. E viva em paz 

com quem o(a) rodeia. Jeito de ser: 
conversas inteligentes e despretensiosas 
fazem parte das táticas de conquista de 
quem é desse signo. Número: 26.

Capricórnio

Este período 
dará a você mais 
racionalidade para 
distinguir que 
atitudes deverá 
tomar daqui para 

frente. Execute com muito 
carinho um plano que tem 
em mente, mas não fale o que 
pretende fazer. No plano familiar 
procure dedicar um pouco mais 
do seu tempo aos seus.

Aquário

Os bons ventos na 
vida profissional 
deixarão tudo 
mais confortável, 
só não exagere ao 
atender a antigos 

desejos pessoais. Fará uma 
ótima transação referente a um 
negócio importante. Dia ideal 
para passeios românticos. Bom 
momento no campo financeiro. 
Número: 29.

Peixes

11atos oficiais

Câmara Municipal de Seropédica
esTado do rIo de jaNeIro

aTos ofIcIaIs

esTado do rIo de jaNeIro

aTos ofIcIaIs

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 013/2015
CONTRATADA: MODERNIZAÇÃO PUBLICA E IN-
FORMÁTICA LTDA
CNPJ Nº 15.064.270/0001-33
VALOR ADITIVADO R$ 74.529,60 (setenta e quatro 
mil e quinhentos e vinte e nove reais e sessenta 
centavos)
VALIDADE DO CONTRATO: 01/11/2016 a 01/11/2017
DATA DA ASSINATURA: 01/11/2016

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 018/2015
CONTRATADA: MODERNIZAÇÃO PUBLICA E IN-
FORMATICA LTDA
CNPJ Nº 15.064.270/0001-33
VALOR ADITIVADO R$ 25.896,72 (vinte e cinco mil 
e oitocentos e noventa e seis reais e setenta e dois 
centavos)
VALIDADE DO CONTRATO: 11/11/2016 – 11/11/2017
DATA DA ASSINATURA: 11/11/2016

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 005/2016

CONTRATADA: AUTO POSTO RURAL DE SEROPE-
DICA LTDA
CNPJ Nº 03.754.346/0001-73
VALOR ADITIVADO R$ 4.918,55 (quatro mil e nove-
centos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos)
VALIDADE DO CONTRATO: 31/12/2016
DATA DA ASSINATURA: 01/12/2016

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 005/2015
CONTRATADA: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLU-
TIONS LTDA EPP
CNPJ Nº 86.751.658/0001-50
VALOR ADITIVADO R$ 36.600,00 (trinta e seis mil e 
seiscentos reais)
VALIDADE DO CONTRATO: 04/08/2016 a 04/08/2017
DATA DA ASSINATURA: 04/08/2016

ADJUDICAÇÃO  E  HOMOLOGAÇÃO

Wagner Vinicius de oliveira, na qualidade de Presiden-
te da câmara municipal de seropédica, adjudico e ho-
mologo, de acordo   com a  Procuradoria e controle 
Interno, para  produzir efeitos legais , referente  ao pre-
sente  processo de  aquisição  e seus parâmetros de  
compras, os fornecedores descriminados abaixo, para  

atender a justificativa  inicial.

descrição  do objeto: coNTraTaÇÃo de emPre-
sa esPecIalIzada em elaboraÇÃo de Preje-
To arQuITeTura/eNGeNharIa
Justificativa: Para atender as necessidades da Câma-
ra municipal
Processo Nº 008/2016 – coNVITe Nº 005/2016

fornecedor: cITY coNsTruTora e comÉrcIo 
lTda me

CNPJ nº 10.324.110/0001-62
VALOR CONTRATADO R$ 66.000,00 (sessenta e 
seis mil reais)

Seropédica, 12 de setembro de 2016.

Wagner Vinicius de oliveira
- Presidente -

EXTRATO DE CONTRATO:

1 – cITY coNsTruTora e comÉrcIo lTda me
CNPJ nº 10.324.110/0001-62
VALOR CONTRATADO R$ 66.000,00 (sessenta e seis 
mil reais)
ValIdade do coNTraTo: 31/12/2016

DECRETO N° 4.172, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

Abre em favor de Diversos Órgãos, Crédito Suplementar de R$ 775.000,00 (Se-
tecentos e setenta e cinco mil reais), para reforço das dotações consignadas no 

orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de mar-
ço de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal 
1.533 de 07 de janeiro de 2016;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Hu-
manos (SEMASDH), à Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) e à Procurado-
ria Geral do Município (PGM), Crédito Suplementar de R$ 775.000,00 (Setecen-
tos e setenta e cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo 
I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior de-
correrão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste 
Decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei 
Federal 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I

Em R$

ÓrGÃo uNI-
dade PROGRAMA DESPESA FON-

TE
SUPLEMEN-

TAÇÃO
semas-
dh

se-
mas-
dh

03.01.04.122.001.2.020 3.1.90.11.00 00 331.000,00

semus fms 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 240.000,00

semus fms 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.30.00 16 180.000,00

PGm PGm 09.01.04.122.001.2.044 3.1.90.11.00 00 24.000,00

Anexo II

Em R$

ÓrGÃo uNIda-
de

PROGRAMA DESPESA FON-
TE

ANULA-
ÇÃO

semfa semfa 05.01.28.846.010.0.002 3.2.90.22.00 00 30.000,00

semfa semfa 05.01.28.846.010.0.002 3.3.90.47.00 00 29.000,00

semfa semfa 05.01.28.846.010.0.002 33.90.91.00 00 74.000,00

semfa semfa 05.01.28.846.010.0.002 3.3.90.92.00 00 12.000,00

semfa semfa 05.01.28.846.010.0.002 3.3.90.93.00 00 27.000,00

smo smo 06.01.15.451.013.2.069 4.4.90.52.00 00 20.000,00

smo smo 06.01.15.451.039.1.004 4.4.90.52.00 00 20.000,00

smo smo 06.01.15.451.059.1.006 4.4.90.51.00 00 20.000,00

semus fms 08.01.10.301.030.1.001 4.4.90.51.00 16 30.000,00

semus fms 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 16 390.000,00

se-
mhur

semhur 12.01.04.122.001.2.064 3.3.90.36.00 00 28.000,00

smcT smcT 24.01.04.126.006.2.027 3.3.90.39.00 00 95.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

Omitido do Jornal Hora h do dia 28/12/2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICO

ERRATA:

Na Portaria Nº. 493 de 29 de Dezembro de 2016, Publicada dia 30 de dezembro de 
2016

mIrIam crIsTINa maThIas de souza:

Onde se lê: 

PerÍodo aQuIsITIVo PerÍodo da lIceNÇa

14/11/00 A 13/11/05 02/04/17 A 01/07/17

Leia-se:

 
PerÍodo aQuIsITIVo PerÍodo da lIceNÇa

14/11/00 A 13/11/05 02/04/17 A 01/07/17

14/11/05 A 13/02/11 02/07/17 a 01/10/17

14/02/11 A 13/02/16 02/10/17 a 01/01/18

João Magalhães da Silva
Secretário Municipal de Administração e Serviços Publico
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Confraternização reúne os 
quatro grandes clubes do Rio

Anderson Luiz

Evento de fim de ano tem campeonato com as principais equipes do futebol do Rio.

baixada

Um torneio de con-
fraternização foi rea-
lizado no campo do 
Manhoso. Os organiza-
dores e o coordenador 
do evento, o desportis-
ta Walter Reis, monta-
ram uma competição 
onde os grandes clu-
bes do futebol cario-
ca foram representa-
dos. Com Flamengo, 
Botafogo, Vasco e 
Fluminense participan-
do juntamente com o 
America. O certame 
não tinha limite de 
idade e todos pude-
ram participar, o que 
deixou a competição 
mais agitada ainda.

No final, o grande 
vencedor foi o públi-
co presente, que pôde 
observar e torcer por 
seus clubes de cora-
ção.

Para Walter Reis, 
o importante foi a 
união da população 
em uma competição 
onde o grande ven-
cedor foi a confrater-
nização. “Sem dúvida 
alguma o grande ven-
cedor foi a população. 
Todos se uniram em um 
foco que era a união. 
Todos se divertiram e 
puderam participar de 
um campeonato aqui 
no Manhoso onde os 
grandes clubes do fu-
tebol carioca foram re-

presentados por nossos 
craques”, disse Walter 
Reis.

Para o próximo ano, 
estão previstos mais 
competições seme-
lhantes a essa, onde 
serão organizadas por 
faixa etária, aprovei-
tando o excelente es-
paço que o Manhoso 
possui.

De acordo com os 
organizadores, dá para 
montar uma competi-
ção reunindo três ca-
tegorias e a demanda 
comporta oito clubes 
em cada categoria.

“Vamos estudar or-
ganizar uma compe-
tição com categorias 
diferentes e movimen-

no clássico entre Flamengo e Fluminense, o tricolor levou a melhor

BERNARDO GLEIZER

tar a garotada aqui 
no Manhoso. Evidente-

mente, desportistas de 
outros bairros também 

serão muito bem-vin-
dos”, encerrou Walter. 


